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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seperti yang diketahui dewasa ini banyak sekali peranan dan fungsi 

Teknologi Informasi dalam segala bidang.  Fungsi dan peranan Teknologi 

mobile sebagai contoh, tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi saja, 

tetapi juga sebagai alat untuk memudahkan pengguna dalam kehidupan sehari 

hari. Para pelaku bisnis pun mulai memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini 

untuk keperluan manajerial perusahaan mereka. Salah satu pelaku bisnis yang 

ada adalah pelaku bisnis restaurant. Mengingat persaingan bisnis restaurant 

saat ini sangatlah ketat, untuk itu dibutuhkan manajerial strategi yang tepat 

guna. Oleh karena itu pemilik restaurant ataupun para pelaku bisnis dalam 

restaurant dapat memanfaatkan adanya peranan teknologi untuk membantu 

mempercepat proses pengelolaan. Pemesanan menu merupakan aspek yang 

sangat berpengaruh terhadap ekspektasi pengunjung terhadap suatu restaurant, 

untuk selanjutnya disebut sebagai proses penjualan. Ketika penjualan 

mengalami peningkatan pendukung yang sama pentingnya adalah 

ketersediaan bahan makanan atau minuman pada restaurant. 

 Dalam pengelolaan menu makanan dan minuman terdapat penentu 

bahan makanan yang digunakan atau sering disebut sebagai resep menu. 

Melalui resep menu tersebut akan didapatkan kebutuhan bahan makanan atau 

minuman per-porsinya. Dengan menggunakan otomatisasi pengurangan bahan 

sesuai gramasinya melalui proses penjualan menu makanan, tentunya dapat 

dianalisir ketika bahan makanan dan minuman mengalami kekurangan.  

 Oleh karena itu perlu didukung sebuah sistem yang efisien dan tepat 

guna dalam membantu mengelola otomatisasi pengurangan bahan dan 

selanjutnya analisa ketersediaan bahan serta pelaporan penjualan dari berbagai 

cabang. Sistem ini selanjutnya dapat digunakan sebagai media pengontrolan 

ketersediaan bahan serta pelaporan penjualan menu pada restaurant. Dengan 

adanya sistem tersebut, pihak perusahaan dapat melakukan kendali penjualan 



2 

tiap cabangnya dan pihak gudang dapat melakukan monitoring dan distribusi 

bahan makanan sesuai dengan kebutuhan tiap cabang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana cara membangun aplikasi manajemen inventory bahan dan 

penjualan pada multi-unit restoran? 

2. Bagaimana dampak yang dirasakan setelah adanya penelitian pembuatan 

aplikasi manajemen inventory restaurant dan penjualan berbasis Android 

sebagai media kontrol ketersediaan bahan? 

3. Bagaimana cara mengintegrasikan aplikasi manajemen inventory bahan 

dan penjualan multi-unit restoran dengan Android Mobile? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

1. Dapat membangun aplikasi manajemen inventory bahan dan penjualan 

multi-unit restoran secara terpusat. 

2. Semakin majunya teknologi yang digunakan untuk membuat sebuah 

aplikasi dan menjadikan media pengontrolan inventori bahan dan 

penjualan restoran semakin mudah digunakan. 

3. Mengetahui cara mengintegrasikan aplikasi manajemen inventory bahan 

dan penjualan multi-unit restoran dengan Android Mobile. 

 

1.4 Batasan Permasalahan  

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Framework yang digunakan yaitu Eclipse. 

2. Bahasa yang digunakan Java Android. 

3. Aksesibilitas berlaku secara private bagi pemilik/owner restoran dan pihak 

gudang bahan yang memiliki hak akses. 
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4. Informasi tentang pembelian, penjualan dan stok ditampilkan dalam menu 

laporan. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah :  

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan 

manajemen inventory bahan restoran dan literatur yang berhubungan 

dengan integrasi aplikasi inventori bahan berbasis mobile. Selain itu juga 

dilakukan studi literature tentang penerapan bahasa pemrograman android. 

Adapun sumber data atau literatur dapat diambil dari buku, jurnal, paper 

dan internet. 

2. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi manajemen inventory 

bahan dan control penjualan restoran dengan menggunakan bahasa 

pemrograman java android. Langkah pertama adalah melakukan instalasi 

Android SDK. Setelah melakukan instalasi dan konfigurasi selanjutnya 

dilakukan pembuatan Database. Database digunakan sebagai 

penyimpanan data bahan baku, menu restoran, resep menu dan stok bahan 

baku. Setelah melakukan pembuatan database langkah selanjutnya adalah 

pembuatan desain tampilan atau template sebagai antarmuka aplikasi 

manajemen inventory bahan dan control penjualan restoran. 

Setelah melakukan pembuatan template langkah selanjutya adalah 

implementasi kode program untuk mekanisme jalannya aplikasi 

manajemen inventory bahan dan control penjualan restoran yang akan 

dibuat, dalam penerapannya menggunakan java andtoid.  

3. Pengujian  

Tahap ini merupakan tahap terakhir yaitu melakukan pengujian 

terhadap aplikasi yang telah dibangun, dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat error, keberhasilannya, tingkat performa dan fungsionalitas 

aplikasi secara keseluruhan pada perangkat lunak tersebut.  
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4. Pembuatan laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap 

sebelumnya sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh 

hasil analisis dan pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang 

sudah dilaksanakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa 

bab sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi, 

serta sistematika penulisan dari Proyek Akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai konsep – konsep yang mendukung dan 

mendasari pelaksanaan tugas akhir ini. Meliputi tentang inventory, 

java, jdk, SQLite dan Android 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem dilihat dari fungsionalitas sistem, usecase diagram, activity 

diagram, sequence diagram, class diagram, design database. Dan 

perancangannnya seperti tampilan antar muka dari aplikasi yang 

dibuat tersebut. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian. Implementasi dari 

aplikasi yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Dan pengujian dari 

aplikasi tersebut apakah sudah layak digunakan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

dan saran mengenai penelitian yang dilakukan pada Tugas Akhir. Dan 

juga saran untuk pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan 

terhadap aplikasi yang telah dibuat. 

 


